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Instrução Normativa n". 001/2014. 

Em cumprimento ao Artigo 80 da Lei Municipal 
no. 2147/07 de 17/10/2007 e inciso X do Art. 10 
do Decreto Municipal 039/2008 de 05/03/2008, 
que instituem e regulamentam a Unidade de 
Controle Interno do Municipio de Centenário do 
Sul, respectivamente, o Coordenador de Controle 
Interno institui a seguinte Instrução Normativa: 

A Unidade de Controle Interno do Municipio de 
Centenário do Sul, Estado do Paraná, visando atender o disposto na Lei Municipal 
2147/07 de 17/10/2007, e inciso X do Art. 10 do Decreto Municipal 039/2008 de 
05/03/2008, 

RESOLVE: 

Art°. P. Regulamentar o uso individual e da rede computadores em todos 
setores da Administração Pública da Prefeitura Municipal de Centenário do Sul, visando 
impor condições de uso, privacidade e segurança internas, devendo para tanto ser 
respeitada por todos, independente de grau hierárquico. 

Art°. 2°.- Considerando que a Internet é um serviço posto a disposição dos 
funcionários, com a finalidade de servir à pesquisa, a aprendizagem e atividades 
administrativas, os usuários devem ter ciência de que todos os dados que trafegarem na 
rede e/ou forem armazenados em quaisquer equipamentos conectados à rede de 
computadores da Prefeitura Municipal são de propriedade da Prefeitura Municipal, e, 
por essa razão são passíveis de monitoramento pelo Departamento de Informática sem a 
necessidade de prévio aviso. 

Art°. 3°.- Os funcionários, Chefe, Diretores;  Secretários, aqui denominados 
simplesmente de Usuários, são proibidos as seguintes condutas: 

Criar falsa identidade ou assumir, sem autorização, a identidade de 
outro usuário; 
Utilizar-se da internei e outros serviços disponibilizados com o intuito 
de cometer fraudes; 
Invadir a privacidade de terceiros, buscando acesso a senhas e dados 
privativos;  violando sistemas de segurança de informação ou redes 
privadas de computador conectadas a internet; 
Prejudicar intencionalmente usuários da Internet, através de alterações 
de arquivos de programas ou vírus de computador; 
Utilizar a internet e e-mail para participar de atividades pirâmides de 
correntes, "lixo eletrônico", spam, mensagens não solicitadas;  enviar 
ou receber e-maus particulares ou de não interesse da Administração 
Municipal; 
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O- Difamar, ofender, perturbar a tranqüilidade alheia, perseguir, ameaçar 
ou, de qualquer forma, violar direitos de terceiro; 
Publicar, postar, carregar, distribuir ou divulgar quaisquer tópicos, 
nomes, materiais ou informações que incentivem a discriminação, ódio 
ou violência com relação a urna pessoa ou a um grupo; 
Fazer download de qualquer arquivo disponibilizado por outro usuário 
de um serviço de comunicação que sabe, ou racionalmente deveria 
saber, que não pode ser legalmente distribuido; 

Violar, através de utilização de intemet e seus serviços, qualquer código 
de conduta ou outras diretrizes que possam ser aplicáveis a qualquer 
serviço de comunicação; 
Utilizar os serviços para, de qualquer modo, reproduzir ou infringir 
direitos de terceiros, sejam imagens, audio, fotografias, vídeos, 
softwares ou qualquer material protegido por leis de propriedade 
intelectual, incluindo, leis de direitos autorais, marcas ou patentes, 
salvo se o usuário tiver licenças necessárias para fazê-lo ou for titular 
de tais direitos; 
Enviar ou divulgar mensagens de conteúdo falso ou exagerado que 
possa induzir a erro ao seu receptor, bem como arquivos em anexo 
contendo fotos, vídeos, passíveis de estarem com Vírus. Cavalos de 
Tróia, AdWares, Trojans, etc. 

1)- Utilizar programas de busca e download de músicas, videos, software 
ou sistemas on-line de recepção de sons, vídeos sob demanda, exceto 
aqueles destinados a trabalhos específicos do setor. 

m)-Utilizar os recursos da Internet para acessar e manter conversa em 
"salas de bate-papo" (chat) quer via navegador ou Internet Relay 
chat(IRC); 
Acesso à sites de relacionamento virtual, bem corno de redes sociais. 

Utilizar programas de computador para "baixar", manter ou 
disponibilizar arquivos de conteúdo pornográfico, racista, 
preconceituoso ou ilegal; 
Inserir links que direcionem para páginas impróprias e/ou que violem 
as legislações vigentes, em páginas mantidos em computadores ou 
servidores da Prefeitura Municipal de Centenário do Sul; 
Incluir propagandas oficiais de terceiros, na forma de texto, imagens, 
banners, em paginas mantidas em computadores e servidores da 
Prefeitura Municipal sem o prévio consentimento do Departamento de 
Informática; 

Art°. 40  - Relativamente à segurança e privacidade, o usuário deve ter 
ciência de que as transmissões, via intemet, nunca são completamente seguras e 
privadas, sendo que qualquer mensagem ou informação enviadas a sites ou e-mails 
poderá ser lida ou interceptada. Por este motivo nunca deve revelar senhas para 
terceiros. 
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Parágrafo Único — A Prefeitura Municipal de Centenário do Sul, no quesito 
segurança, faz delinear nas alíneas abaixo, os procedimentos por ela utilizados e, alertas 
os usuários quanto ao uso correto da Internet e outros dispositivos: 

A Prefeitura Municipal de Centenário do Sul não coleta nem compila 
dados de identificação pessoal para divulgação ou serviços a terceiros 
para quaisquer fins, inclusive mala direta; 
A Prefeitura Municipal de Centenário do Sul adota meios técnicos para 
a proteção dos dados de seus servidores, no entanto o usuários deve 
estar ciente de medidas de segurança local e na internei não são 
infalíveis, sabendo a ele (usuário) adotar, por sua conta e iniciativa, 
quaisquer métodos seguros de backup' s, antivírus e demais medidas de 
segurança que entenda convenientes; 
A Prefeitura Municipal dispõe de recursos para monitoração de links e 
arquivos acessados por qualquer usuário, para, em caso de suspeita, 
comprovar a violação de quaisquer dos atos aqui mencionados; 
Cada usuário deverá ter o devido cuidado com seu equipamento, não 
permitindo a utilização por parte de terceiros, exceto com autorização 
do mesmo, sempre para fins do bom desempenho de sua função; 
Os usuários devem fazer uso de suas senhas de forma segura e 
confidencial, zelando por sua guarda e confidencial idade, além de 
terem ciência de que não podem transferir, ceder ou emprestar a 
outrem, a qualquer titulo, senhas, que são de caráter pessoal e 
intransferivel; 

O- É de integral responsabilidade do usuário qualquer prejuízo ou dano 
que vier a sofrer ou causar à Prefeitura Municipal, em decorrência de 
uso inadequado ou indevido de sua senha, seja a sua culpa culposa ou 
dolosa: 

g)- O usuário fica ciente de que eventuais problemas, ocasionados por 
casos fortuitos, internos ou externos, força maior, além de interrupções 
no funcionamento, interceptações, invasões, disseminação de vírus, 
ataques danosos ou outros atos ilícitos são inerentes às características 
do uso da Internet e, por esta razão, a Prefeitura Municipal ficará isenta 
de quaisquer responsabilidades na ocorrência de tais condições; 

Art°. 50  - Ocorrendo a inobservância das regulamentações da presente 
Instrução Normativa, a Unidade de Controle Interno, com autorização do Prefeito 
Municipal, poderá a exclusivo critério: 

Bloquear o acesso à internei no computador utilizado pelo usuário que 
tenha causado violações; 

Advertir formalmente o usuário/infrator; 
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Cancelar o acesso do usuário, a qualquer momento., com ou sem aviso 
prévio, desde que observada por técnicos da administração, o 
ocorrência de má utilização da internei; 
Instaurar processo administrativo contra funcionários, c apurada a 

culpa, adverti-lo, suspende-lo ou demiti-lo, obedecido o devido direito 
de defesa; 
O funcionário fica ciente de que deve assumir todos os ônus e 
responsabilidades decorrentes de seus atos e conduta, além de 
responder pelos atos de terceiros, caso haja utilização por estes de 
nome e/ou senhas do usuário. 

Art. 6". As normas mencionadas na presente Instrução Normativa geralmente 
abrangem condutas que ferem regulamentações, regras e procedimentos aceitas pela 
comunidade da internei em todo o mundo, no entanto, a ausência de determinado 
assunto não abordado nessa IN. não implica em isenção de culpa do usuário, reservando 
a Administração Municipal o direito de aplicar as penalidades aqui citadas. 

Art 7".- O Controle Interno se reserva ao direito de, a seu exclusivo critério 
e sem aviso prévio, modificar ou alterar a presente Instrução Normativa para atender as 
condições e política de uso da internei, incluindo novas condições e/ou restrições que 
porventura vierem a ser adotadas pelos órgãos fornecedores de conexão aos serviços de 
internei, leis internacionais, federais estaduais e municipais, motivo pelo qual o usuário 
deve ficar atento á política de utilização e das condições de uso da rede de 
computadores da Prefeitura Municipal de Centenário do Sul contidas nessa Instrução 
Normativa. 

Art. 8° - Esta instrução Normativa entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
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